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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ชุดที ่๑๕ 
คร้ังที ่ ๑/๒๕๕๘   วนัพฤหัสบดทีี ่๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๘   เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
ณ   ห้องสัมมนาและฝึกอบรม  อาคาร ๑๑ ช้ัน ๔  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

************************************** 
 

รายนามคณะอนุกรรมการทีเ่ข้าประชุม 
๑.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง                   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย ประธำน 
      (ดร. จอมขวญั ผลภำษี) 
๒.   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด                           มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั รองประธำนคนท่ี ๑ 
      (ดร. จีระประภำ ละอองค ำ)  
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัศรีปทุม บำงเขน รองประธำนคนท่ี ๒ 
 (อำจำรยสุ์พิมล วฒันำนุกลู) 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์จิตรำ  แร่มี)   
๕.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยักรุงเทพสุวรรณภูมิ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยศ์รีรมย ์ คูลู้)้ 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำร มหำวทิยำลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยบุ์ญญำพร  มำรุ่งเรือง) 
๗.  หวัหนำ้ส่วนหอสมุด มหำวทิยำลยัเซนตจ์อห์น อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยธี์รศกัด์ิ  เยน็อุรำ) (แทน)    
๘.   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ อนุกรรมกำร 
 (ผศ.ดร.อำรีย ์  ช่ืนวฒันำ) 
๙. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด                           มหำวทิยำลยัรังสิต                                                 อนุกรรมกำร 
     (ดร. มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ) 
๑๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเวสเทิร์น อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยป์ระกอบเกียรติ   ตงัคณะสิงห์) 
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัสยำม อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยพ์รรณี  จิวพทุธิธรรม) (แทน) 
๑๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง มหำวทิยำลยัเอเชียอำคเนย ์ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยณิ์ชำภทัร์  อมรจุติ) (แทน) 
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและ วทิยำลยัเซำธ์อีสทบ์ำงกอก อนุกรรมกำร 
     หอจดหมำยเหต ุ
 (อำจำรยเ์ยำวภำนี รอดเพช็ร)  
๑๔. หวัหนำ้งำนหอ้งสมุด สถำบนัเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยสุ์พิศ  บำยคำยคม) 
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๑๕. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยก์ำรเรียนรู้ สถำบนับณัฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ อนุกรรมกำร 
 (อำจำรยรั์ชนีวรรณ  สงัวรดี) (แทน)  
๑๖. นำงศนัสนีย ์ อดทน                     มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย           เหรัญญิก 
๑๗. นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์            มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย            เลขำนุกำร 
๑๘. นำงสำวรัชนี  เกษศิริ                    มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย           ผูช่้วยเลขำนุกำร 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. อำจำรยไ์พจิตร  เกิดอยู ่ มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                                 ประธำนกลุ่มงำนวเิครำะห์            

ทรัพยำกรสำรสนเทศ     
๒.   อำจำรยไ์พลิน จบัใจ มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประธำนกลุ่มงำนเทคโนโลย ี    
   สำรสนเทศ  
๓.   อำจำรยน์ฤมล พฤกษศิลป์                            มหำวทิยำลยัรังสิต ประธำนกลุ่มงำนบริกำร 
   สำรสนเทศ 
๔.   อำจำรยรั์ตนำภรณ์  กำศโอสถ       มหำวทิยำลยัรังสิต                                   หวัหนำ้แผนกพฒันำ 
๕. อำจำรยพ์รศรี  สุขกำรคำ้                    มหำวทิยำลยัรังสิต                                   เจำ้หนำ้ท่ีหอ้งสมุด 
๖.   อำจำรยป์ระภสัสร  สำระนำค มหำวทิยำลยัศรีปทุม บรรณำรักษ ์
๗.  อำจำรยสุ์ดำรัตน์ อินเช้ือวงษ ์ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย หวัหนำ้แผนกเทคโนโลย ี
๘. อำจำรยส์มนึก มนสัชยัเกียรต์ิ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย ผูช่้วยผูอ้  ำนวยกำร 
๙. อำจำรยเ์ด่นดำรำ ภำคเกษม วทิยำลยัเซำธ์อีสบำงกอก บรรณำรักษ ์
 
รายนามคณะอนุกรรมการทีล่าประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยักรุงเทพ   อนุกรรมกำร 
 และศูนยก์ำรเรียนรู้ 
๒.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ     อนุกรรมกำร 
๓.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเชียงรำย    อนุกรรมกำร 
๔.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร    อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ    อนุกรรมกำร 
๖. ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง     มหำวทิยำลยัรัตนบณัฑิต   อนุกรรมกำร      
๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ   มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   อนุกรรมกำร  
๘. ผูอ้  ำนวยกำรหอสมุดกลำง  มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย อนุกรรมกำร     
๙.  หวัหนำ้หอ้งสมุด  วทิยำลยัทองสุข อนุกรรมกำร 
๑๐. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยันอร์ทเทิร์น     อนุกรรมกำร 
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รายนามคณะอนุกรรมการทีไ่ม่มาประชุม 
๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและ มหำวทิยำลยักรุงเทพ อนุกรรมกำร 
 ศูนยก์ำรเรียนรู้ 
๒. หวัหนำ้ฝ่ำยวทิยบริกำร (หอ้งสมดุ) มหำวทิยำลยักำรจดักำรและเทคโนโลย ี อนุกรรมกำร 
  อีสเทิร์น 
๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเกริก อนุกรรมกำร 
๔. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำรและหอสมุด มหำวทิยำลยัคริสเตียน อนุกรรมกำร 
๕. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและเทคโนโลย ี มหำวทิยำลยัชินวตัร อนุกรรมกำร 
๗. ผูอ้  ำนวยกำรหอ้งสมุดและสำรสนเทศ มหำวทิยำลยัตำปี อนุกรรมกำร 
๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัธนบุรี อนุกรรมกำร 
๙. หวัหนำ้ศูนยบ์รรณสำรและ มหำวทิยำลยันอร์ท–กรุงเทพ อนุกรรมกำร 
      ส่ือกำรศึกษำ 
๑๐. หวัหนำ้ศูนยบ์รรณสำรและ มหำวทิยำลยันอร์ท–เชียงใหม่ อนุกรรมกำร 
      ส่ือกำรศึกษำ   
๑๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยันำนำชำติแสตมฟอร์ด อนุกรรมกำร 
๑๒. หวัหนำ้งำนส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเนชัน่ (ศูนยก์ำรศึกษำ อนุกรรมกำร 
  เนชัน่ทำวเวอร์ กรุงเทพ)          
๑๓. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัปทุมธำนี อนุกรรมกำร 
๑๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัพำยพั อนุกรรมกำร 
๑๕. หวัหนำ้หอ้งสมุด มหำวทิยำลยัพิษณุโลก อนุกรรมกำร 
 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัฟำฏอนี อนุกรรมกำร 
๑๖. หวัหนำ้ส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัฟำร์อีสเทอร์น อนุกรรมกำร 
๑๗. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัภำคกลำง อนุกรรมกำร 
๑๘. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำรและ มหำวทิยำลยัภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ                 อนุกรรมกำร 
      สำรสนเทศ  
๑๙.  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัรำชธำนี อนุกรรมกำร 
 ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร วทิยำลยัรำชพฤกษ ์ อนุกรรมกำร 
๒๐. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกับรรณสำรและ มหำวทิยำลยัวงษช์วลิตกลุ อนุกรรมกำร 
      สำรสนเทศ 
๒๑. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี อนุกรรมกำร  
๒๒.ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเวบ็สเตอร์ (ประเทศไทย)          อนุกรรมกำร 
๒๓.ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัศรีปทุม วทิยำเขตชลบุรี อนุกรรมกำร 
๒๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร มหำวทิยำลยัหำดใหญ่ อนุกรรมกำร 
๒๕. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัเฉลิมกำญจนำศรีสะเกษ อนุกรรมกำร 
๒๖. หวัหนำ้หอ้งสมุดและวทิยบริกำร วทิยำลยัเซนตห์ลุยส์ อนุกรรมกำร  
๒๗. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยว์ทิยบริกำร วทิยำลยัดุสิตธำนี อนุกรรมกำร 
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๒๘. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์ อนุกรรมกำร 
๒๙. ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำร วทิยำลยัเทคโนโลยภีำคใต ้ อนุกรรมกำร 
๓๐. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัเทคโนโลยรีำชธำนีอุดร อนุกรรมกำร 
๓๑. หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด วทิยำลยัเทคโนโลยสียำม อนุกรรมกำร 
๓๒. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร วทิยำลยันครรำชสีมำ อนุกรรมกำร 
๓๓. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยันำนำชำติเซนตเ์ทเรซำ อนุกรรมกำร 
๓๔. ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด วทิยำลยับณัฑิตเอเชีย อนุกรรมกำร 
๓๕. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัพทุธศำสนำนำนำชำติ อนุกรรมกำร 
๓๖. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัสนัตพล อนุกรรมกำร 
๓๗. หวัหนำ้หอสมุด วทิยำลยัแสงธรรม อนุกรรมกำร 
๓๘. หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัอินเตอร์เทค-ล ำปำง อนุกรรมกำร 
๓๙. หวัหนำ้หอ้งสมุด สถำบนักำรจดักำรปัญญำภิวฒัน ์ อนุกรรมกำร 
๔๐. หวัหนำ้หอ้งสมุด สถำบนัรัชตภ์ำคย ์ อนุกรรมกำร 
๔๑. หวัหนำ้หอ้งสมุด สถำบนัอำศรมศิลป์ อนุกรรมกำร 
  
 
เปิดประชุมเวลา    ๑๓.๓๐  น. 
                         ดร.จอมขวญั ผลภำษี ผูช่้วยอธิกำรบดีฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ และผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  กล่ำวตอ้นรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม โดย ดร. มลิวลัย ์ ประดิษฐธี์ระ  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด  มหำวทิยำลยัรังสิต  
ประธำนคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ชุดท่ี ๑๔  กล่ำวขอบคุณใน     
กำรตอ้นรับ พร้อมกล่ำวมอบต ำแหน่ง และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรอพส.และคณะท ำงำนกลุ่มต่ำง ๆ       
ในชุดท่ี 14  รวมทั้งสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย และมอบเงินทั้งหมด ใหก้บัประธำนคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำย
หอ้งสมุดสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ชุดท่ี ๑๕  คือ  ดร.จอมขวญั       ผลภำษี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง มหำวทิยำลยั
หอกำรคำ้ไทย  โดยมี  ผศ.ดร.อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด  มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์และ                
ดร. จีระประภำ  ละอองค ำ    ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   ร่วมแสดงควำมยนิดี  และมอบของท่ีระลึก
ใหก้บัอดีตประธำนและประธำนคนปัจจุบนั  จำกนั้นประธำน  อพส. ชุดท่ี ๑๕  น ำเขำ้สู่วำระกำรประชุมดงัน้ี 
 
วาระที ่๑   เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 
        ๑.๑    รายนามคณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมดุสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) ชุดที ่๑๕ 
                 ประธำน แจ้ง ท่ีประชุมทรำบถึงรำยนำมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบและเค รือข่ำยห้องสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน (อพส.) ชุดท่ี ๑๕   จะตอ้งเสนอรำยช่ือเพ่ือขอแต่งตั้งไปยงัสมำคมสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศ
ไทย   โดยคณะอนุกรรมกำรฯ ชุดน้ี  มีท่ีปรึกษำ  รองประธำน  เหรัญญิก  เลขำนุกำร  และผูช่้วยเลขำนุกำร  ดงัน้ี 
            ผศ. ดร. อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ   ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด    มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์    ท่ีปรึกษำ 
               ดร.จอมขวญั  ผลภำษี  ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดกลำง มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ประธำน 
    ดร. จีระประภำ    ละอองค ำ        ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด      มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั        รองประธำนคนท่ี ๑ 
                         อำจำรยสุ์พิมล วฒันำนุกลู          ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัศรีปทุม            รองประธำนคนท่ี ๒ 



๕/๗ 
 

                  นำงศนัสนีย ์ อดทน                    บรรณำรักษแ์ผนกพฒันำ       มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย                 เหรัญญิก 
                                                                     ทรัพยำกรสำรสนเทศ      
                  นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์           หวัหนำ้แผนกบริกำรสำรสนเทศ   มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย           เลขำนุกำร 
                         นำงสำวรัชนี  เกษศิริ                   เจำ้หนำ้ท่ีแผนกธุรกำร       มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย   ผูช่้วยเลขำนุกำร 
   
                 ๑.๒    การแนะน าคณะอนุกรรมการฯ ชุดที ่๑๕ และผู้เข้าประชุม 
                                 ประธำนขอใหค้ณะอนุกรรมกำรฯ ชุดท่ี ๑๕   และผูเ้ขำ้ประชุมทุกท่ำน  แนะน ำตวัใหท่ี้ประชุมทรำบ                
 
  ๑.๓     ผู้ลาประชุม 
                          ประธำนแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบเร่ืองอนุกรรมกำรท่ีขอลำประชุม ดงัน้ี ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุดและ 
ศูนยก์ำรเรียนรู้  มหำวทิยำลยักรุงเทพ   หวัหนำ้ส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเจำ้พระยำ    ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยั
เชียงรำย   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด   มหำวทิยำลยัเทคโนโลยมีหำนคร   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัวทิยบริกำร  มหำวทิยำลยั 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ   ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยหอสมุดกลำง    มหำวิทยำลยัรัตนบณัฑิต  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยบ์รรณสำรสนเทศ  
มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   ผูอ้  ำนวยกำรหอสมุดกลำง  มหำวทิยำลยัอีสเทิร์นเอเชีย หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยัทองสุข    
หวัหนำ้หอ้งสมุด วทิยำลยันอร์ทเทิร์น      
 
มตทิีป่ระชุม       ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระที ่๒   เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

-  
                 

มตทิีป่ระชุม        ทีป่ระชุมรับทราบ   
 
วาระที ่๓   เร่ืองสืบเนื่อง  
   ประธำนไดเ้สนอนโยบำยกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรพฒันำระบบและเครือข่ำยหอ้งสมุด
สถำบนัอุดมศึกษำเอกชน  ชุดท่ี  ๑๕   โดยมีประเดน็ต่ำง ๆ  ดงัน้ี 

 ๓.๑ กำรสร้ำง Fair use guidelines  
           ประธำนแจง้ในท่ีประชุม แนวคิดในกำรสร้ำง Fair use guidelines เพื่อน ำมำเป็นแนวทำงในกำรปฏิบติังำน
หอ้งสมุดของเครือข่ำย อพส. เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหำเร่ืองลิขสิทธ์ิ ทรำบถึงในกำรท ำส ำเนำทรัพยำกรสำรสนเทศใหซ่ึ้งกนัและกนั 
 ๓.๒ กำรท ำวจิยัจำกงำนประจ ำ (R to R) 
  ประธำนแจง้ในท่ีประชุม สนบัสนุนใหมี้กำรวจิยัของแต่ละกลุ่มงำน โดยในเบ้ืองตน้อำจน ำงำนวจิยั ไปเสนอ
ในงำนประชุมวชิำกำรของต่ำงประเทศ  ในประเทศไทย มีมหำวทิยำลยัรำชภฎั และสถำบนัเทคโนโลยรีำชมงคล ไดส่้งผลงำนวจิยั
ท่ี Edulearn Conference และ Intech Conference ซ่ึง  Conference ทั้ง 2 แห่งมีควำมน่ำเช่ือถือ เน่ืองจำกอยูใ่น ISI Web of Science สำรมรถน ำ
เสนอในรูปแบบ Virtual presentation  หรือ ในรูปแบบของโปสเตอร์ ทั้งท่ีเพ่ือเป็นกำรสร้ำงช่ือเสียงของคณะอนุกรรม  กำรฯ อพส. 
ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัในต่ำงประเทศ โดยท่ีประชุมมีกำรน ำเสนอแนวคิดต่ำง ๆ ดงัน้ี 



๖/๗ 
 

   อำจำรยสุ์พิมล วฒันำนุกลู   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัศรีปทุม  ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่โดยกำรท ำ
วจิยันั้น ไม่จ ำเป็นตอ้งท ำเร่ืองท่ีซบัซอ้น แต่น ำผลมำใชใ้นกำรพฒันำกำรปฏิบติังำนได ้ 
  ผศ. ดร. อำรีย ์ ช่ืนวฒันำ  ผูอ้  ำนวยกำรศูนยส์นเทศและหอสมุด   มหำวทิยำลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  ไดใ้ห้
ควำมเห็นวำ่ มีบรรณำธิกำรของส ำนกัพิมพว์ำรสำรต่ำงประเทศท่ีสนใจงำนวจิยัจำกทำงดำ้นเอเชีย ซ่ึงเป็นช่องทำงท่ีสำมำรถน ำ
งำนวจิยัไปเสนอได ้   
  ดร. จีระประภำ    ละอองค ำ   ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัหอสมุด    มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั  ไดใ้หค้วำมเห็นวำ่ อพส. 
ควรมีกำรท ำควำมร่วมมือ (MOU) ระหวำ่งสมำคมหรือ อพส. กบัหน่วยงำนภำยในประเทศหรือภำยในอำเซียน  
 

มตทิีป่ระชุม        ทีป่ระชุมรับทราบ  

  

 วาระที ่๔     เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา 
        ๔.๑   ก าหนดตารางการประชุมของคณะอนุกรรมการ  อพส. ชุดที ่๑๕  (สิงหาคม ๒๕๕๘ – กรกฎาคม ๒๕๖๐) 

 ประธำนขอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำก ำหนดตำรำงกำรเป็นเจำ้ภำพในกำรประชุมของคณะอนุกรรมกำร  อพส. 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙  ตั้งแตเ่ดือนกมุภำพนัธ์  –  เดือนธนัวำคม  ๒๕๕๙  แต่เน่ืองจำกยงัไม่สำมำรถสรุปตำรำงได ้จึงขอใหมี้กำร
พิจำรณำในกำรประชุมคร้ังต่อไป 
                          
 มตทิีป่ระชุม                ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
วาระที ่ ๕     เร่ืองอืน่ ๆ  
 ๕.๑  การประชุมของคณะอนุกรรมการฯ อพส. 

เน่ืองจำกในกำรประชุม อพส. แต่ละคร้ัง สมำชิกจำกสถำบนัต่ำง ๆ ไม่สำมำรถมำเขำ้ร่วมประชุมไดทุ้กสถำบนั  
ดร. จีระประภำ ละอองค ำ ไดฝ้ำกท่ีประชุมขอใหนึ้กถึงประเดน็วำ่จะท ำอยำ่งไรใหส้ถำบนัท่ีไม่ไดม้ำเขำ้ร่วมประชุมไดรั้บรู้
ข่ำวสำรต่ำง ๆ ดว้ย เพ่ือเป็นกำรช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 ๕.๒ การจดัซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ 

 เน่ืองจำกมีหลำยสถำบนัท่ีพบปัญหำในกำรขอรับขอ้มูลออนไลน์ เน่ืองจำกมีรำคำสูงข้ึนทุกปี บำงฐำนขอ้มูลมี
กำรใชไ้ม่คุม้ค่ำ ในท่ีประชุมไดมี้กำรน ำเสนอขอ้คิดเห็นกำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูลออนไลน์ ดงัน้ี 
  ดร. จีระประภำ แจง้วำ่กำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูลออนไลนข์องมหำวทิยำลยัอสัสมัชญั เป็นตำมควำมตอ้งกำรของ
ผูใ้ชบ้ริกำร 
  อำจำรยสุ์พิมล แจง้วำ่กำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูลของมหำวทิยำลยัศรีปทุม จะพิจำรณำจำกขอ้มูลจำกสถำบนัอ่ืน
ประกอบกบัสถิติกำรใชง้ำนของผูใ้ชบ้ริกำร หำกฐำนขอ้มูลใดมีผูใ้ชน้อ้ยจะพิจำรณำซ้ือเป็น User 
  อำจำรยรั์ชนีวรรณ  แจง้วำ่กำรจดัซ้ือฐำนขอ้มูลของสถำบนับณัฑิตศึกษำจุฬำภรณ์ สำมำรถเขำ้ใชฐ้ำนขอ้มูล
ออนไลน์เช่นเดียวกบัมหำวทิยำลยัรัฐบำล เน่ืองจำกจดัซ้ือในรูปแบบของ สกอ.  
 
 
 
 



๗/๗ 
 

                      ๕.๒   การก าหนดตารางการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  อพส.                    
      กำรประชุมคร้ังต่อไป  คือคร้ังท่ี ๒ / ๒๕๕๘    จะเป็นวนัพฤหสับดีท่ี  ๑๗  ธนัวำคม  ๒๕๕๘                    
ณ  มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั   วทิยำเขตสุวรรณภูมิ  เวลำ  ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐  น.  
 
มตทิีป่ระชุม                 ทีป่ระชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา           ๑๖.๐๐  น. 
 
 
 
 
                                           (นำงสำวรัชนี  เกษศิริ) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
 
                                (นำงสำวปนดัดำ  บุญสิงห์) 
                      ผูบ้นัทึกกำรประชุม 
 
                 
                   (ดร.จอมขวญั  ผลภำษี) 
                 ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม 
 
 
                 
           
                        
   
    


